
Результат  

вдало організованого навчально-виховного процесув Борщівському 

районному будинку дитячої творчості по національно-

патріотичному вихованні 

ІІІ Всеукраїнський фестиваль – конкурс народної хореографії ім.. Героя України 
М.Вантуха – І місце (зразковий художній театр «Барви», керівник Желяско О.В. 

. Всеукраїнська конференція «Мій рідний край очима сучасників»- переможець (клуб 
«Лідер», керівник Лотоцька О.М.) 

Міжнародний екологічний конкурс «Правдивий світ птахів».( гурток «Юний художник», 
керівник Чайковська Л.М.) 

Відкриті змагання Тернопільської області серед учнівської молоді зі 
спелеоорієнтування «Кубок пам’яті В.Радзієвського»: дистанція зі 
спелеоорієнтування у заданому напрямку –             ІІ місце ( гурток «Юні спелеологи», 
керівник Галайчук В.П.) 

Обласний конкурс літературного читання до 200-річчя від дня народження Т.Шевченка 
– І місце. (театр слова «Вертеба», керівник Костюк О.Р.) 

Фестиваль-конкурс «Чортків-фест» (зразковий художній театр «Барви», керівник 
Желяско О.В.) 

Обласний етап руху «Моя земля, земля моїх батьків» подяка за кращу роботу 
(напрямки «Духовна спадщина мого народу», «Козацькому роду нема переводу»), , «З 
батьківської криниці»). 

Обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя 
Батьківщина Україна» -  І місце (напрямок «Геологічними стежками України» »  ( 
керівники Стець О.В., Галайчук В.П.) 

Обласний етап Всеукраїнської експедиції « Любіть Україну вишневу свою» - лауреат. 
(керівники Николаїшин Н.В., Чубак У.В.) 

Обласна виставка-конкурс «Замість ялинки зимовий букет»  ( гурток «Юний 
художник», керівник Чайковська Л.М.) 

Обласний конкурс волонтерських проектів – ІІІ місце. (клуб юних миротворців 
«Факел», керівник Бойчук Н.Я.) 

Обласний  етап Всеукраїнської експедиції «Історія міст і сіл». »  ( зразковий художній 
театр танцю «Барви», керівник Желяско О.В.)) 

Конкурс національного природного парку Дністровський каньйон «Подбаймо про 
птахів взимку» ( гурток «Юний художник», керівник Чайковська Л.М.) 

. Обласна краєзнавча конференція учнівської молоді «Тобі, Тарасе, шану складаємо» ( 
керівники Лотоцька О.М., Чайковська Л.М.) 



І місце (напрямок «Козацькому роду нема переводу»)   ( гурток «Паперопластика», керівник Каденюк В.В.) 

, І місце (напрямок «З батьківської криниці»)  ( гурток  «Пізнай себе», Мялковська Л.М.) 

Районний етап Всеукраїнської експедиції «Любіть Україну вишневу свою» - І місце  (керівники  Николаїшин 

Н.В., Чубак У.В.) 

Районний етап Всеукраїнської експедиції «Історія міст і сіл». (зразковий художній театр «Барви», 

керівник Желяско О.В.) 

Районний фестиваль-конкурс вокально-хорового мистецтва «Свою Україну любіть»:  

                             дует -             І місце( вокально-хореографічний гурток, керівник Дунець А.С.), 

                              соліст – І місце    ( вокально-хореографічний гурток, керівник Дунець А.С.) 

Районний конкурс читців поезії Т.Шевченка:  

             Театр слова «Вертеба» -  І місце,  ( керівник Костюк О.Р.) 

               Саранчук Ольга – ІІІ місце, ( клуб «Лідер», керівник Лотоцька О.М.) 

                Белюх Сергій – ІІ місце ( молодіжний клуб «Милосердя», керівник Белюх Н.І.) 

Районний конкурс дитячої художньої шевченкіани –1 учасник – І місце, 4 учасники – ІІІ місце, 6 учасників – 

участь. (Гурток «Юний художник», керівник Чайковська Л.М.) 

Заочна районна виставка-конкурс робіт гуртківців: 3 учасники – І місце;( гурток «Паперопластика», 

керівники Санчук О.Б., Дречевич М.М.) 

Досягнення педагогічних працівників та гуртківців Борщівського районного будинку дитячої творчості у 

2013-2014 навчальному році: 

Бойчук Н.Я. – керівник клубу юних миротворців «Факел», дитячого театру «Візоріум»:  

у 2013-2014 навчальному році стала лауреатом Всеукраїнського етапу конкурсу педагогічної майстерності 

«Джерело творчості». 

Галайчук В.П. – методист з туристсько-краєзнавчої роботи, керівник гуртка «Юні спелеологи»:  

участь в обласних змаганнях серед працівників освіти області з спортивного туризму (вересень 2013р.); 

участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал 

туристсько-краєзнавчої тематики (січень 2014р.); 

Чайковська Л.М. – керівник гуртка «Юний художник»:  

участь в обласних змаганнях серед працівників освіти області з спортивного туризму (вересень 2013р.). 

Костюк О.Р. – керівник театру слова «Вертеба»: 

 ІІ місце в обласному етапі конкурсу педагогічної майстерності «Джерело творчості» (2014р.) 

Дунець А.С. – акомпаніатор, керівник вокально-хореографічного дитячо-юнацького естрадного 

колективу:  

участь в обласних змаганнях серед працівників освіти області з спортивного туризму (вересень 2013р.). 

Белюх Н.І. – культорганізатор, керівник молодіжного клубу «Милосердя»: участь в обласному конкурсі 

серед педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Цікаве таборування – 2014». 

•Заочна обласна  виставка-конкурс робіт гуртківців: ( керівники гуртків 

Санчук О.Б., Дречевич М.М., Лотоцька О.М., Каденюк В.В., Чайковська 

Л.М.) 

•Спортивні ігри учнівської молоді з спортивного туризму – 12 місце ( 

гурток «Спортивний туризм», Чайковський О.О.) 

•Обласні геолого-географічні змагання – 6 місце ( гурток «Геологічне 

краєзнавство», Стець О.В.) 

•Регіональний фестиваль-конкурс народної хореографії «Надія – 2014» - 

гран прі (зразковий художній театр танцю  «Барви», керівник Желяско 

О.В.) 

•Районний етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя 

Батьківщина Україна» - І місце (напрямок «Геологічними стежками України»  

( керівники Стець О.В., Галайчук В.П.) 

•Районний конкурс читців поезії та образотворчого мистецтва до 200-річчя 

від дня народження Т.Шевченка:  

• Кича Анастасія – участь (танцювальний гурток «Барвінок», Яворська 

Г.Р.) 

• Михальова Валерія – ІІІ місце ( дитячий театр «Візоріум», керівник 

Бойчук Н.Я.) 

• група читців театр слова «Вертеба» - І місце (театр слова «Вертеба», 

керівник Бойчук Н.Я.)  



Николаїшин Н.В. 

Лауреат обласного етапу Всеукраїнської експедиції  

« Любіть Україну вишневу свою» 

Переможець 

районного етапу 
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